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Interpretando o SASSMAQ: Grupo 1 - Gerenciamento

Falando sobre o primeiro grupo de requisitos do Sistema de Avaliação de Saúde, Segurança, Meio

Ambiente e Qualidade.
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O SASSMAQ

• Sistema de Avaliação de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e

Qualidade;

• Divido em 6 grupos:

• Gerenciamento;

• Saúde, segurança e meio ambiente;

• Equipamentos;

• Planejamento das operações;

• Proteção patrimonial e confidencialidade;

• Inspeção do local
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O SASSMAQ

• 1. Gerenciamento:

Aborda aspectos como responsabilidades de gerenciamento, treinamentos, relatórios e

investigações de não conformidades, pessoal, promoção de atitudes, auditoria e revisão de

sistemas de gerenciamento.

São áreas importantes em que a administração deve mostrar forte liderança pessoal e facilitar

um sistema de apoio que direcione as atividades da empresa para a excelência em SSMA,

Qualidade.
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O SASSMAQ

• 1. Gerenciamento:

• O módulo “Elementos Centrais” permite que se tenha uma visão ampla do quadro

administrativo, operacional e social da empresa. Os outros módulos darão o panorama

específico de cada serviço oferecido pela empresa avaliada.
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O SASSMAQ

• 1. Gerenciamento:

• 1.1 Responsabilidades de Gerenciamento

• 1.2 Treinamento

• 1.3 Relatórios, investigações, análises e ações corretivas

• 1.4 Pessoal

• 1.5 Posturas de SSMA e Qualidade

• 1.6 Auditoria e revisão do sistema de gerenciamento

• 1.7 Liderança executiva

• 1.8 Controle de documentos
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Gerenciamento: Requisitos Mandatórios

• 1.1 Responsabilidades no gerenciamento:

• 1.1.1.6 Há objetivos anuais para melhorar o desempenho da companhia em SSMA e

Qualidade, e existe um plano de ação para atingir esses objetivos, bem como a

elaboração de relatórios com indicadores de desempenho?

Evidências documentais de que as metas para o período anterior foram atingidas e de que medidas de
melhoria do desempenho comparadas com as metas atuais estão sendo feitas. Verificar a presença de
planos de ação. Verificar também a existência de relatório com indicadores de desempenho.

• 1.1.2.7 A empresa tem um Responsável Técnico para as operações de transporte nos

termos da lei?

RT (Responsável Técnico), três anos de experiência em transporte ou ser formado em curso específico.
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Gerenciamento: Requisitos Mandatórios

• 1.1.3.1 A empresa designou formalmente um coordenador de segurança de produtos e

bens perigosos?

Notificação escrita. Verificar a participação do coordenador em treinamentos de manuseio,

armazenagem e transporte de produtos químicos.

• 1.1.3.2 O coordenador gera um relatório anual sobre as atividades da empresa no

transporte de produtos e bens perigosos?

Relatório resumindo as atividades relativas ao transporte de bens perigosos no ano anterior. Conteúdo

básico: Produtos perigosos movimentados, quantidade (Tonelagem ou m³), classes de risco, estados de

origem e destino.
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Gerenciamento: Requisitos Mandatórios

• 1.1.3.3 Esses relatórios são enviados para a alta gerência da empresa?

Verificar se o relatório foi encaminhado para a alta direção.

• 1.2.3.3e São críticos para a segurança: Conteúdo do PPRA?

Divulgação do conteúdo do PPRA para todas as pessoas envolvidas nas atividades dos riscos definidos 
no relatório. Periodicidade anual

• 1.2.3.4g Os seguintes assuntos são cobertos pelo programa de treinamento:

Manuseio de produtos perigosos?

Buscar evidências que o manuseio de produtos químicos está adequadamente coberto pelo programa 
de treinamento, instruindo sobre formas de manuseio, uso de EPIs.
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Gerenciamento: Requisitos Mandatórios

• 1.2.3.4j Os seguintes assuntos são cobertos pelo programa de treinamento: Uso e

conservação de equipamentos de proteção individual?

Verificar se há instruções escritas para conservação, uso e higienização de EPIs.

• 1.3.2.5 A empresa mede os indicadores mandatórios da planilha relacionados à saúde e

segurança (SST)?

Os indicadores de segurança são obrigatórios para empresas de qualquer risco e porte, que possuam

empregados pelo regime CLT, conforme NR 4 quadros III e IV.
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Gerenciamento: Requisitos Mandatórios

• 1.4.1.1b Exames médicos admissionais conforme previsto no PCMSO e definidos no

guia do SASSMAQ?

Verificar se o PCMSO contém exame médico e exames complementares relacionados aos riscos do local
de trabalho.
Para os motoristas são exigidos, no mínimo, os seguintes exames complementares: oftalmológico,
hemograma completo, ECG, EEG e audiométrico, validados no ASO pelo médico do trabalho. Deve ser
verificado o exame psicológico para motoristas na admissão.

• 1.8.1.1 Há procedimentos atualizados e implementados para: Identificação,

atualização, divulgação e adequação do sistema, para atendimento a requisitos legais?

Estabelecer sistemática de consulta e atualização de documentos para atendimento a requisitos legais.
Verificar leis, portarias, resoluções normas (exemplos: INMETRO, Contran, NR’s, ANTT, de produto,
ambiental, ABNT).
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Gerenciamento: Requisitos I e D

• Entre os requisitos, o SASSMAQ aborda:

• 1.1 Responsabilidades de Gerenciamento

• Participação de todos;

• Envolvimento da Alta Direção;

• Participação de subcontratados;

• Responsabilidades e autoridades definidas;

• Organograma;

• Reuniões de Revisão do Sistema de Gestão;

• Auditorias e Análise Crítica;

• Requisitos dos clientes;
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Gerenciamento: Requisitos I e D

• 1.2 Treinamento

• Treinamentos para gerentes e supervisores;

• políticas de SSMA e qualidade, promoção de atitudes de SSMAQ, sistemas de

gestão de SSMAQ, manual da qualidade, planos e padrões, relacionamento

com o cliente e respostas a emergências.

• Identificação de necessidade de treinamentos conforme a atividade;

• Exigências Legais;

• Por exemplo: reciclagem a cada cinco anos de motoristas de produtos

perigosos, treinamento em Permissões de Trabalho, legislações de transporte.

• Orientação de comunicação de incidentes e acidentes;

• DDS.
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Gerenciamento: Requisitos I e D

• 1.3 Relatórios

• Instruções escritas para avliação de acidentes, incidentes, etc.;

• Coletas de dados e tratativas sobre acidentes e incidentes;

• Indicadores de Desempenho (SSMAQ);

• 1.4 Pessoal

• Política de Recrutamento e Seleção;

• Teste de Direção, histórico ao volante;

• Procedimento disciplinar;

• Política para proibição de álcool e drogas;
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Gerenciamento: Requisitos I e D

• 1.5 Posturas de SSMA e Qualidade

• Quadro de Avisos;

• Programa de reconhecimento para incentivar comportamentos seguros;

• 1.6 Auditorias e Revisão do Sistema

• Plano de auditorias;

• Relatório de auditoria interna;

• Qualificação dos auditores;

• Planos de ação
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Gerenciamento: Requisitos I e D

• 1.7 Liderança e comunicação de excelência

• Participação da direção em reuniões externas

• 1.8 Controle de documentos

• Procedimento implementado para atualização e aprovação de documentos
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Gerenciamento: Conclusão

• Importante a participação de todos os colaboradores e terceiros;

• Muito importante o envolvimento da alta direção;

• Há obrigações que vão além do transporte;

• Necessidade de desenvolvimento de documentos, sistemáticas, formulários;




